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Vår vision är att kunna erbjuda en storartad idrottsupplevelse 
i kombination med gediget socialt ansvar. Genom detta 
är vi övertygade om att vi kan bli en av Europas ledande 
hockeyorganisationer – ett starkt och stabilt lag som ser 
gynnsamhet bortom vinsterna på isen. Och med vårt stora 
ansvarstagande kan vi förbättra synen på vår idrott, och  
visa på dess betydelse för både människor, näringsliv och 
samhälle – samtidigt som vi tydligt visar vad Frölunda står för. 
Att Frölunda är en del av Göteborg – att laget och staden går 
hand i hand när det gäller både motgångar och framgångar. 

Och att oavsett om vi är på eller utanför isen så kommer allting 
vi gör från samma stabila grund: sunda värderingar, hårt arbete, 
och en kämpaglöd som sitter ända in i ryggmärgen.  
För vi ger oss aldrig.

ARBETA HÅRT,
VARA ANSVARSFULL,
GÖRA ANDRA BÄTTRE,
VILJA UTVECKLAS.

VÅR VISION.
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FRÖLUNDA – MED 
BREDD OCH DJUP.
Frölunda har en god tradition av att fostra unga, duktiga spelare. Men för 
att nå framgång krävs enormt mycket hårt arbete, både från spelare och 
ledare. En ledare som verkligen engagerar sig i laget blir på många vis en 
förebild för sina unga spelare, även utanför isen. Sådana har vi gott om i 
Frölunda. Våra ledare arbetar aktivt med att säkerställa utvecklingen och 
samarbetet med andra klubbar i regionen.

VÅR TRADITION.VÅR TRADITION.

–  Hela 30 spelare från Frölunda har representerat landslaget denna 
säsongen. 23 juniorlandslagsmän samt 7 st seniorlandslagsmän. 

–  60 % av årets A-trupp kommer från Academy! (16 av 27)

–  Ytterligare 14 akademispelare representerar andra SHL-lag 
denna säsong!

–  Totalt 30 akademispelare i SHL säsongen 2016/2017!

30 LANDSLAGSMÄN FRÅN FRÖLUNDA HC SÄSONGEN 2016/2017.

JUNIORERNA I FOKUS.
För några år sedan bytte klubben inriktning och valde att sätta juniorverksamheten i 
fokus. I samband med kursomläggningen rekryterades även en ny huvudtränare från 
juniorlandslaget. Det blev startskottet för en lika spännande som lyckosam färd, där 
resan i sig är det stora målet. 

TEXT: Fredrik Stillberg
FOTO: Pia Ilenius & Tommy Holl

Vi slår oss ner i varsin fåtölj i det allra hemligaste av Campus, till ljudet av 
A-lagsspelarnas stoj och musik från omklädningsrummet en liten bit bort. 
Ännu en träning är till ända. Roger har bara en kort stund tidigare dirigerat, 
instruerat och manat på sina spelare ute på Frölundaborgs is. Vi ber honom 
dock att lämna vardagen för ett ögonblick och istället se tillbaka på sin tid 
som huvudtränare i föreningen. 

– Det är tre år med hårt jobb, att sätta en vinnande kultur. Sätta det här 
receptet med vilka vi är, från personlig identitet till konkreta beteenden. 
Vi har gått från en resultatbaserad organisation till en värderingsstyrd 
organisation, vilket är väldigt roligt att få vara en del av. 

Roger tar en kort paus, sträcker stolt på ryggen och utvecklar svaret. 

– Konkret innebär det att vi har ett väldigt tydligt arbetssätt, en tydlig 
vision och en tydlig identitet vilka vi vill vara. Vi har våra värderingar, som 
vi jobbar med varje dag. Det är ett tufft jobb att komma vidare varje dag, 
en tuff process för alla inblandade. Om vi vinner en final eller förlorar den, 
styr inte vår verksamhet och hur vi jobbar. Vi har andra mätverktyg och ett 
självkritiskt förhållningssätt. Vi vet att vi är bra, men vi vill bli bäst i alla 
moment som vi kan påverka, säger han bestämt.

Därmed inte sagt att resultatet inte spelar någon roll. Tvärtom. Det beror 
bara på vilket förhållningssätt man som förening har till framgång, 
utveckling och resultat. Vad som kommer först, hönan eller ägget? 

– Uppdraget från föreningen är ju att vinna i allt vi ställer upp i, det är 
väldigt tydligt. Det är så tydligt att det nästan har blivit en självklarhet i vår 
kärntrupp. Självklart att vi vill vinna. Däremot så pratar vi inte så mycket 
om resultat, utan tror att de kommer som någonting man förtjänar. Vi pratar 
mycket om nuet och att vi ser till att vi är ett jobbigt lag att möta från start. 
Resultatet är ju ändå någonstans ett kvitto på att verksamheten är bra. Det 
är i slutändan det vi jobbar för, att öka sannolikheten att vinna. 

Apropå att vinna. Vårens stora fest på Götaplatsen inför 40 000 saliga 
göteborgare gav eko långt utanför stadens gränser. Trots att Roger säger 
sig leva i nuet, med framtiden i fokus, så kan man ändå ana att det drar lite i 
mungiporna när förra årets SM-guld kommer på tal. Han nöjer sig dock med 
att konstatera följande:

– Det är bra för varumärket att vi vinner, absolut.

SATSNINGEN PÅ JUNIORER förstärktes när du kom hit, men hur skall  
ni jobba för att bli ännu bättre? 

– Det ligger i vårt recept, att vi kollar på killarna som just nu befinner sig 
i akademin och att de skall bli allt bättre utbildade. Då blir inte steget upp 
till oss i A-laget lika stort. Vi jobbar dagligen med dialog tillsammans med 
juniorcoacherna och de ansvariga för den biten, hur vi skall utveckla hela 
föreningen. Och vi ser det just som en förening, inte ett A-lag som är för  
sig självt och en juniorverksamhet för sig självt. Det viktigaste är att vi är 
en helhet. 
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FAKTA.SAMHÄLLSANSVAR – CSR.

ÅTTANS SPÅRVAGN, MOVEMBER 
OCH GEMENSKAPENS LÄKTARE.
Frölunda HC:s samhällsengagemang är på riktigt och 
koncentrerat till en handfull projekt

CSR har blivit en integrerad och viktig del i Frölunda HC:s 
verksamhet. Att lokalt engagera sig för en hållbar utveckling 
och ett hälsosamt liv är en självklarhet för en förening vars hela 
verksamhet bygger på just utveckling.

NÅGOT OM DE OLIKA ENGAGEMANGEN.
Frölunda HC:s A-lag har i många år och alltid kring jul hälsat 
på Drottning Silvias barnsjukhus och lämnat över en stor 
julklappssäck.

I fyra år har föreningen engagerat sig i Movember och kampen för 
mäns hälsa och vann 2016 andra raka segern i SHL Movember 
Challenge (375 000 insamlade kronor).

De två senaste säsongerna har två nya projekt lagts till CSR-
paletten – Åttans spårvagn och Gemenskapens läktare.
Åttans spårvagn sjösattes i Angered och konceptet är enkelt. 
Frölunda HC bjuder vid tre tillfällen in alla förstaklassare till 
skridskoskola i Angered Arena – Frölunda står för utrustning och 
instruktörer.

Satsningen slog så väl ut att det blev en andra säsong och 
det blir en tredje som utvidgas till Tynnered och Frölunda med 
Marconihallen som bas.

Projektet Gemenskapens läktare vänder sig också till skolbarn, 
men är knutet till Frölunda Indians matcher. Frölunda HC bjuder in 
fjärdeklassare från skolor i Göteborg och kranskommunerna för att 
de skall få uppleva sin första match i Scandinavium och som en del 
i projektet besöker spelarna skolorna och pratar om hur det är att 
vara hockeyspelare.

- Vår ambition är att utöka vårt engagemang för ett bättre Göteborg. 
Vi vill även ge nyanlända barn och ungdomar möjligheten att 
bekanta sig med ishockey och issport. Det primära målet med 
samtliga våra projekt är ge barn och ungdomar möjligheten till en 
aktiv och meningsfull fritid, säger Frölundas marknadschef Hans 
Svensson.

SVERIGES STÖRSTA SPORT

STORT MEDIAINTRESSE

HEMSIDA

Ishockey är den sport som har flest besökare och Frölunda har 
som Sveriges största hockeypublik 350 000 åskådare. Mer än var 
fjärde SHL-spelare vill spela i Frölunda.

Frölunda exponeras för ca. 50 miljoner TV-tittare och i 
dagstidningar skrivs det artiklar motsvarande 300 helsidor  
i tabloidformat.

Varje månad har www.frolundaindians.com 80 000 
unika besökare och 500 000 sidvisningar.

APP
Vår officiella App används av ca. 15.000 användare och där man 
bl.a. kan följa matcherna i realtid, se aktuell statistik och ta del 
av nyheter, tävlingar och omröstningar. I chatten kan du även 
diskutera spelare och matcher. 

SOCIALA MEDIER
Frölunda har över 220 000 följare på sociala medier vilket är näst 
bäst i Europa. Dessa är fördelade Facebook 132 000, Instagram  
52 000, Twitter 37 000.

7
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PARTNER.CLUB CAMPUS.

CLUB CAMPUS – FRÖLUNDAS  
AFFÄRSNÄTVERK.

HUVUDPARTNER.
Som Huvudpartner ger du oss, och vi dig, det största engagemanget vad det 
gäller relationer, aktiviteter, exponering och självklart hjärta. Du får en exklusiv 
relation med oss där vi utifrån dina specifika krav och önskemål tillsammans 
skapar ett samarbete som inga andra har möjlighet till. Självklart åtnjuter du 
som Huvudpartner exklusivitet utan konkurrens från andra på denna nivån. 

Relationer i affärsvärlden blir allt viktigare. Du vill gärna känna den person 
du skall göra affärer med. Kravet på Frölunda att vara en stark drivkraft 
i att skapa mötesplatser med inssant upplägg ökar för varje år. Vi måste 
erbjuda dig som Partner möjlighet att genom ditt samarbete med Frölunda 
göra nya och bra affärer. Vår lösning på detta är Club Campus!

Utöver allt det du har i ditt underliggande samarbete med oss, ofta 
ett Platina kombinerat med Guld, så får du också detta;

”FAMILY & FRIENDS”
Du inbjuds till aktiviteter med coacher, spelare och medarbetare 
hos oss ihop med respektive. Du är en del av familjen!

VIP-PARKERING & HEDERSLÄKTARE
En personlig parkering på Scandinaviums innergård matchdagar. 
Från parkering direktaccess in i arenan där du snabbt kommer till 
Sura-Pelle Lounge och din plats på Hedersläktaren.

ROGER RÖNNBERG FÖRELÄSNING LEDARSKAP 
Vid ett tillfälle under säsong har du möjlighet att nyttja Roger för 
detta. Du väljer själv om du vill att Roger kommer till dig eller om du 
vill komma till oss på Campus

FLYG MED A-LAGET
Under säsong flyger A-laget charter till vissa bortamatcher i SHL 
och vid dessa tillfällen har du två platser inklusive biljetter till 
matchen.

HEDERSLÄKTARE
Du har din stol, och några till om du önskar, på vår Hedersläktare.

SURA-PELLE LOUNGE
Du har två fria accesser för totalt fyra personer hela säsongen till 
Sura-Pelle Lounge, vår VIP-Bar för Huvud- & Platinapartners där 

mat och dryck är fritt. Du kan självklart köpa till fler accesser om 
du önskar. Du kan vid tillfällen bjuda med dig gäster till Sura-Pelle 
Lounge utan extra kostnad.

EXTRA EXPONERING
Du exponeras med logotype;
• På LED i Scandinavium en gång per period
• På vår hemsida, frolundaindians.com
• På backdrop i Frölunda-TV i Scandinavium
• På vår specialfolierade spelarbuss
• I Nyhetsberev och andra officiella utskick från oss

100 FRIA BILJETTER 
Under säsong kan du vid av dig valda matcher ta ut fria biljetter till 
en total av 100 st.

Club Campus är Frölunda HC:s B2B nätverkskoncept: Som partner 
och medlem ges möjligheter att träffas, göra affärer på ett naturligt 
sätt. Genom Club Campus skapar vi spelplanen för er företagare att 
skapa nya långvariga relationer, byta erfarenheter, få nya kunskaper 
och inte minst inspireras av både upplevelser och människor. 
Medlemskapet är riktat till dig som beslutsfattare vilket vi vet ger ett 
klimat med mycket engagemang hos medlemmarna. 

Varje säsong har vi 4-5 stora träffar utöver en massa informella 
möten mellan medlemmar och aktiviteter i samband med matcher. 
Varje träff har ett tydligt tema.

Två av träffarna är ”lunch to lunch” aktivitet, vilket innebär 
att vi åker iväg och övernattar. Allt för att få lite mer tid till 

relationskapande mellan medlemmarna. Dessa träffar genomförs  
i augusti/september samt maj månad.

En av årets höjdpunkter är Club Campus Management Day – en dag 
full av inspiration och lärdomar från intressanta och väldigt aktuella 
personer. Genom åren har vi fått dela erfarenheter bland annat 
med Håkan Samuelsson Volvo Car Group, Nicklas Lidström fd NHL 
proffs, Tom Johnstone fd SKF och Lars Lagerbäck, Förbundskapten. 

Vi tycker också det är viktigt att respektive till medlemmarna får 
vara med och dela upplevelser med oss, så på en av årets träffar 
bjuder vi in respektive. Ett initiativ som har uppskattats stort och 
skapat ännu större samhörighet på flera plan.

Som vi alltid säger ”Mer engagemang, mer möjligheter”

Att vara en del av Club Campus och ha 
tillgång till den samlade kunskap och 

erfarenhet som detta nätverk besitter samt att 
aktivt deltaga är en stor konkurrensfördel för oss i 
Götaplatsgruppen. Med en bra mix av intressanta 
föreläsningar samt andra event är det även ett 
mycket trevligt avbrott i den vardagliga ”lunken”

Krister Edwén 
Götaplatsgruppen
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PLATINAPARTNER. GULDPARTNER.
Som Guldpartner finns alla möjligheter att säkerställa att din 
investering ger affärsnytta. Nätverk, bygga relationer med andra 
Partners är grunden i Guldpaketet. Du träffar dina Partnerkollegor 
på Seminarieresan, i Club Campus och på Affärslunch.

PARTNERS / AFFÄRER.
Club Campus – Medlemskap i Frölunda HC:s affärsnätverk där 
affärsmöten skapas genom i god tid planerade aktiviteter.

Seminarieresa  – Deltagande med en plats vid Frölunda HC:s årliga 
seminarieresa där vi reser till spännande orter och genomför 
seminarier, grupparbeten, lyssnar på föreläsningar, skapar 
affärsmöten och bygger/stärker relationer. 

Affärslunch – Två platser vid Frölunda HC:s affärslunch som 
genomförs fyra gånger under perioden september – april.  
Vid affärslunchen får du inblick i Frölunda HC:s verksamhet  
både ekonomiskt och sportsligt.

Hockeylunch – Två platser vid Hockey lunch som genomförs vid sju 
tillfällen i Frölundaborg/Campus under perioden september–mars.

Golftävling  – Inbjudan till deltagande med en plats i Frölunda 
Indians Masters med A-laget och övriga Partners.

Marknadsplatsen – På Frölunda HC:s webbaserade marknadsplats 
har du möjligheten att enkelt kommunicera med övriga partners och 
medlemmar.

Nätverk – Inbjudan till aktiviteter planerade under säsong. 
 
VIP-BILJETT & EVENT. 
VIP-biljett – Sex fasta platser på VIP-läktaren hela säsongen.

VIP-lounge  – Tillträde till VIP-lounge med restaurang och bar.

Biljettservice  – Bokningservice av extra biljetter under säsong .

Biljettpaket  – 100 st rabatterade biljetter vid ett tillfälle under 
grundserien (35% rabatt).

Eventpaket  – 40 st biljetter, VIP-utrymme och tränar besök vid 
utvald match under grundserien.

Parkering  – Ett parkeringskort, gäller vid Frölunda HC:s 
hemmamatcher.

PR-event  – Möjlighet att disponera en spelare vid två tillfällen 
under säsongen i egna marknadsaktiviteter. Foto  rättigheter ingår. 
 
EXPONERING. 
Partnerdisplayer  – Logotyp exponeras på displayer i Scandinaviums 
foajé .

Frölunda-TV  – Presentation av logotyp i vinjetten under en tre-
veckorsperiod.

Officiell Partner  – Rätt att använda av Frölunda HC särskilt 
framtagen partnerlogotyp i egen marknadsföring.
 
MERCHANDISE.
Frölunda replicatröja  – Sex stycken. 

Lagbild  – Inramad och signerad.

PRIS: 275 000 kr.

Som Platinapartner har du ett mycket stort engagemang när det 
gäller relation, exponering och aktivitet. Självklart gäller detta 
från vår sida gentemot dig också. Platinapartners har tydlig 
exponering, många VIP-aktiviteter och förmåner som ger de bästa 
förutsättningar att både bygga varumärke och att träffa nya och 
underhålla befintliga affärskontakter. Som Platinapartner får du en 
relation med andra Partners, och oss, som få andra har tillgång till!

Utöver ditt underliggande samarbete med det som ingår där, ofta 
Guldpaket, så får du också detta;

HEDERSLÄKTARE.
Du har din stol, och några till om du önskar, på vår Hedersläktare.

SURA-PELLE LOUNGE.
Du får access till Sura-Pelle Lounge, vår VIP-Bar för Huvud- & 
Platinapartners där mat och dryck är fritt, inklusive en gäst.  

Du har också möjlighet att köpa till extra access, antingen för hela 
säsongen eller till utvalda matcher.

40 FRIA BILJETTER.
Under säsong kan du vid av dig valda matcher ta ut fria biljetter till 
en total av 40 st.

PARTNER.PARTNER.

Det känns roligt att som Partner kunna 
vara med och stötta en viktig profilbärare 

för staden. Frölunda satsar dessutom på sina egna 
spelare från början och de främjar gemenskap och 
ledarskapsutveckling. För oss som bolag innebär 
partnerskapet en god möjlighet att bredda vår 
kontaktyta för potentiella samarbeten med andra 
företag, som vi i vår tur kan hjälpa med våra tjänster. 
Det ger också möjligheter att anordna trevliga och 
uppskattade kundevent för våra underbara kunder!

Camilla Andersson, 
Kaffegreven
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BRONSPARTNER.SILVERPARTNER.
Som Bronspartner får du en bra grund för både hockey 
och marknadsföring. Det är ett utmärkt basalternativ till 
förmånligt pris som ger dig plats i gänget. Med matcher,  
VIP-barumgänge och viktiga chanser att exponera ditt 
varumärke.

Som Silverpartner har du skapat en bra grund för aktiviteter 
ihop med kunder och personal. Du får också bra affärsnytta 
genom de nätverksträffar vi genomför och din exponering på 
Marknadsplatsen. Nytt för i år är att du vid ett tillfälle bjuds in  
till Affärslunch ihop med Guld-, Platina- och Huvudpartners.

PARTNERS/ AFFÄRER.
Hockeylunch – Två platser vid Hockey lunch som genomförs vid sju 
tillfällen i Frölundaborg/Campus under perioden september–mars.

Golftävling  – Inbjudan till deltagande med en plats i Frölunda 
Indians Masters med A-laget och övriga Partners.

Marknadsplatsen – På Frölunda HC:s webbaserade marknadsplats 
har du möjligheten att enkelt kommunicera med övriga partners 
och medlemmar.

Nätverk – Inbjudan till aktiviteter planerade under säsong.
 
VIP-BILJETT & EVENT.
VIP-biljett – Två fasta platser på VIP-läktare hela säsongen. 

VIP-lounge  – Tillträde till VIP-lounge med restaurang och bar.

Biljettservice  – Bokningsservice av extra biljetter under säsong. 

Biljettpaket  – Tio rabatterade biljetter vid ett tillfälle under 
grundserien (25% rabatt). 

EXPONERING.
Partnerdisplayer  – Företagsnamn presenteras på displayer i 
Scandinaviums foajé. 

Officiell Partner  – Rätt att använda av Frölunda HC särskilt 
framtagen partnerlogotyp i egen marknadsföring.  
 
MERCHANDISE.
Frölunda replicatröja  – Två stycken. 

Lagbild  – Inramad och signerad.

PRIS: 48 000 kr.

PARTNERS/ AFFÄRER.
Affärslunch – En plats vid en Affärslunch där du får inblick i 
Frölunda HC:s verksamhet både ekonomiskt och sportsligt

Hockeylunch- Två platser vid Hockey lunch som genomförs vid sju 
tillfällen i Frölundaborg/Campus under perioden september–mars.

Golftävling  – Inbjudan till deltagande med en plats i Frölunda 
Indians Masters med A-laget och övriga Partners.

Marknadsplatsen – På Frölunda HC:s webbaserade marknadsplats 
har du möjligheten att enkelt kommunicera med övriga partners 
och medlemmar.

Nätverk – Inbjudan till aktiviteter planerade under säsong. 
 
VIP-BILJETT & EVENT.
VIP-biljett – Fyra fasta platser på VIP-läktare hela säsongen. 

VIP-lounge  – Tillträde till VIP-lounge med restaurang och bar.

Biljettservice  – Bokningsservice av extra biljetter under säsong.

Eventpaket  – Tio biljetter vid utvald match under grundserien.

Biljettpaket  – 25 rabatterade biljetter vid ett tillfälle under 
grundserien (25% rabatt). 

EXPONERING.
Partnerdisplayer  – Logotyp exponeras på displayer i 
Scandinaviums foajé. 

Officiell Partner  – Rätt att använda av Frölunda HC särskilt 
framtagen partnerlogotyp i egen marknadsföring.  
 
MERCHANDISE. 
Frölunda replicatröja  – Fyra stycken. 

Lagbild  – Inramad och signerad.

PRIS: 103 000 kr.

PARTNER.PARTNER.



Marknadsplatsen ingår i samtliga partnerpaket  
från Brons upp till Huvudpartner. 

Platsen där du skapar möten och 
affärsmöjligheter med partners.

Vi har skapat marknadens bästa plattform för att skapa möten 
och affärsmöjligheter mellan partners. Marknadsplatsen ingår 
i samtliga partnerpaket från Brons upp till Huvudpartner. 
På marknadsplatsen presenterar du ditt företag, lägger upp 
erbjudande och videoklipp som andra partners kan ta del av.

För att lätt söka fram en partner har vi kategoriserat samtliga efter 
branscher. Du kan nyttja marknadsplatsen på ett enkelt sätt via 
datorn eller mobilen. Här hittar du även din Partnerkalender så att 
du inte missar några matcher eller event under säsongen.

SKAPA ERBJUDANDEN
På marknadsplatsen skapar du enkelt egna erbjudanden som 
andra partners med flera kan ta del av.

SÖK PARTNERS
Du hittar enkelt andra partners genom den branschvisa 
indelningen.

MARKNADSPLATSEN.NUMARKNADSPLATSEN.NU

MARKNADSPLATSEN.NU

ERBJUDANDEN
Samtliga erbjudanden som läggs 
upp på marknadsplatsen finns under 
respektive bransch.

NYHETSBREV
Varje vecka går det ut ett nyhetsbrev till samtliga partners 
med exklusiva erbjudande som partners har lagt upp på 
Marknadsplatsen. Som administratör för ditt företag läggs 
dessa erbjudande upp själva av varje partner.
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EXPONERING. EXPONERING.

1. MATCHDRÄKT

2. RINK
 a. Sarg
 b. Plexi runt om

3. LED
 a. Ovanför 14 st. entréer
 b. Ledring
 c. LED TV-Sida

4. MEDIAKUB

5. PLEXIGLAS BÅS
 a. Insida spelarbås
 b. Insida utvisningsbås

1

Oavsett storleken på ditt företag så hjälper Frölunda 
dig att nå ut. Se till att exponera och bygga ditt 
varumärke tillsammans med oss – ett av sveriges 
absolut starkaste klubbmärken.

EXPONERING.
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Ni samlas i spelargången, får info av klubbrepresentant om 
senaste nytt, klär er i fullständig hockeyutrustning och spelar 
match i Scandinavium med coacher och domare från Frölunda 
HC. Efter matchen får alla spelare medalj och matchens lirare 
uppmärksammas.

Målchanserna, tacklingarna och tjuvknepen diskuterar ni över en 
middag innan ni hejar fram Frölunda Indians mot ännu en seger.  
Vid hemmamatch ingår givetvis hockeybiljett och middagen serveras 
i vår VIP-lounge, dit även en tränare/ledare besöker er för uppsnack.
Det här är en riktig höjdarkväll där ditt företag blir kvällens stjärna!

DET HÄR INGÅR:
• Besök av tränare/annan klubbrepre sentant för information om 

senaste nytt.
• Alla deltagare har tillgång till fullständig hockeyutrustning.
• Hockeymatch i Scandinavium med coacher samt domare från 

Frölunda.
• Dryck och tilltugg serveras i samband med matchen.
• Medalj till alla deltagare och pris till matchens lirare.

• Efter matchen serveras mat och dryck i Scandinaviums  
VIP-lounge inklusive matchbiljett.

PRIS: 1 900 kr/pp 
VIP Hockey Game inkl. matchtröja med eget namn och nummer.  
Pris: 2 500 kr/pp 

Samla kunder, leverantörer och din personal till ett hockeyevent i Scandinavium. 
Ni gör som A-laget gör lite senare på kvällen, tar Scandinaviums is i besittning och 
spelar en match med egna coacher och domare. 

VIP HOCKEY GAME.

Nu kan ni och era gäster tillbringa en helkväll i 
Scandinavium! Låt oss ta hand om allt från entré-
ögonblick till matchslut och ni kan fullt ut ägna er  
åt gäster och hockey. 

DET HÄR INGÅR:
• Biljett med VIP-Pass – bästa läget på långsida i 

Scandinavium.
• Middagsbuffé – serveras i Hospitality Lounge. Inkl. en dryck.
• Pausmingel – VIP-Passet berättigar er till eget pausmingel i 

Hospitality Loungen. Här finns dryck och snacks i baren.
• Uppsnack match – hockeyprofil från Frölunda ger er exklusivt 

senaste nytt inför kvällens match.

PRIS: 1 295 kr/pp

HOSPITALITYPAKET

HELKVÄLL MED  
FRÖLUNDA I  
SCANDINAVIUM.

EVENT.
EVENT.EVENT.

Hur eventet ser ut? Det bestämmer du tillsammans med vår marknads     - 
avdelning. Alla aktiviteter integreras i matchens körschema.

Företagets logotyp exponeras i matchkommunikation och på 
frolundaindians.com. Flaggor med er logotyp syns utanför 
Scandinavium. Exponeringen av ert varu märke är stort och 
naturligtvis är det du som delar ut priset till matchens stjärna.

DET HÄR INGÅR:
• 40 matchbiljetter.
• Eget VIP-utrymme.
• Tränarbesök innan match.
•  Företagsflagga på utsidan avScandinavium.
•  Exponering i mediakuben och samtliga LED-enheter.
•  Utdelning av pris till First Star of the Game.
•  Inramad bild från prisutdelningen.
•  Logotyp på www.frolundaindians.com i samband med matchen.
•  Egna aktiviteter i Scandinaviums foajé.
•  Intervju i Frölunda-TV, där matchvärd kan presentera sitt företag.
•  Överlämnande av matchtröja på isen.
•  "Matchvärdstolen" exponeras i mediakuben varje period.
• Biljetterbjudande till anställda.

PRIS: 40 000 kr. 

Som matchvärd får du en unik chans att genomföra 
det perfekta eventet för dina kunder eller arbets-
kamrater. Ett event som även når ut till de 12 044 
fansen i Scandinavium. 

MATCHVÄRD.
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Vi vill erbjuda våra Partners att aktivt tillsammans 
med Frölunda HC delta i vårt gemensamma 
samhällsengagemang.

Ett aktivt CSR-engagemang stärker företagets relationer med 
såväl anställda som kunder och ägare – och dessutom tillväxten 
och lönsamheten. Senaste året har vi tillsammans med partners 
genomfört projekten "Åttans spårvagn" och "Gemenskapens läktare". 
I Angereds arena har vi lärt 500 barn i årskurs 1 att åka skridskor och 
i samband med våra hemmamatcher har vi bjudit in barn från skolor 
runt om i Göteborg att se sin första hockeymatch live.

GRUNDINFORMATION.
Information om Frölundas CSR-program Gemenskapen.

NYHETSBREV.
Löpande information om kommande och genomförda CSR-
engagemang under året.

MEDLEMSTIDNING.
Prenumeration på Frölundas medlems tidning, Synlighet, med  
egen logotyp tillsammans med partners i Gemenskapen.

En unik utbildning som kombinerar vetenskapliga 
teorier med konkreta exempel från Frölunda HCs 
verksamhet. 

Du utvecklar ditt ledarskap genom att John Jansson och 
Roger Rönnberg ger dig en inblick i hur Frölundas ledarskap 
bedrivs. Målet med utbildningen är att du ska lära dig praktiska 
ledarskapsverktyg som fungerar på riktigt. Du får insikt i 
att implementera vision och värderingar i en organisation. 
Utbildningen är upplagd på fem träffar. Genomförandet av 
utbildningen sker utifrån föreläsningar, gruppövningar,  
reflektioner från deltagarnas vardag och hemläxor. 

• Baskunskaper i beteendeanalys och att kunna förstärka 
nyckelbeteenden. 

• Du lär dig att arbeta med motiverande reflektion för att 
utveckla teamlärande och kreativitet. 

• Du får lära dig använda kommunikationsverktyget, motiverande 
samtal för att utveckla individer. Du får kännedom om att 
coacha andra till att alltid vilja sätta personbästa. 

EXPONERING.
Exponering med logotyp på Frölundas hemsida under 
Gemenskapen.

FÖRETAGSKOMMUNIKATION.
Rätt att använda Gemenskapen i före tagets egen kommunikation.

UTBILDNING.
Deltagande med en person på CSR-utbildning under en dag.

CSR-AKTIVITETER.
I Gemenskapen Total ingår ett flertal aktiviteter på plats där du är 
med och hjälper till på isen tillsammans med Frölunda.

GEMENSKAPEN BAS  
Från 10 000 kr. 
 
GEMENSKAPEN AKTIV  
Från 75 000 kr. 
 
GEMENSKAPEN TOTAL  
Från 130 000 kr.

JOHN JANSSON
John Jansson är till vardags verksam 
som lektor inom psykologi vid Umeå 
universitet. Han har under de senaste 
åren bland annat arbetat med Roger 
Rönnberg både i Juniorkronorna, 
vilket ledde till JVM-guld samt i 
Frölunda HC de senaste 3 åren.

TILLÄGGSERBJUDANDE.
TILLÄGGSERBJUDANDE. TILLÄGGSERBJUDANDE.

LEDARSKAPSUTBILDNING STEG 1

VÄGEN TILL FRAMGÅNG.
CSR-PROGRAM

GEMENSKAPEN.

"Kursen är den bästa och roligaste 
ledarskapsutbildning jag gått, en perfekt mix 
av teori och praktik. Via Roger som en av 

kursledarna och att utbildningen var i Frölundas lokaler 
fick vi också möjlighet att lära känna Frölunda som 
organisation. Helt enkelt en magisk kurs!"

Niclas Helgesson, 
Öijared Resort AB

UTBILDNINGSDAGARNA
Dag 1 – Fokus på verktyg för att samla medarbetare under en 
gemensam vision och leda verksamheten utifrån organisationens 
värderingar. 

Dag 2 – Beteendeanalys och ledarskap som skapar en varaktig 
beteendeförändring. Du lär dig att förenkla komplexa aktiviteter  
till konkreta beteenden som går att observera och mäta. 

Dag 3 – Team och gruppsykologi och att arbeta med grupprocesser. 
Du övas i motiverande reflektion för att öka samhörighet, 
engagemang och kreativitet i grupper. 

Dag 4 – Utgår från verktyget ACT, Acceptence Commitment 
Treatment. Du får träna på en metod som kan användas 
framgångsrikt vid utvecklingssamtal och att få medarbetare 
att vilja sätta personbästa varje dag oavsett hinder och 
förutsättningar. 

Dag 5 – Här knyter vi ihop Frölundas ledarskaps modell. Vi 
diskuterar verktyg och teorier såsom SDT, Self Determination 
Theory, som ökar medarbetarnas inre motivation.

PRIS: 30 000 kr.  
(35 000 kr för ej partner)

INNEHÅLL Bas Aktiv Total

Grundinformation om Frölundas CSR-program

Nyhetsbrev med information om årets CSR engagemang

Synlighet med logotyp i Frölundas medlemstidning

Deltagande i CSR-träff i samband med hemmamatch i Scandinavium

Exponering med logotyp på hemsidan under Gemenskapen

CSR-utbildning för en person under en dag

Deltagande i Gemenskapens läktare med exponering i mediakub vid varje match

Deltagande i CSR-Projektet Lek-IS i Angered & Tynnered och Frit-IS samt skridskoåkning för nyanlända

Pris för deltagande partners: 10.000:- 75.000:- 130.000:-
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Vi har även möjlighet att skräddarsy aktiviteter som passar ditt 
företag. Nedanstående är några exempel på vanliga aktiviteter  
som våra partners gör tillsammans med oss.

KONFERENSPAKET 50–500 DELTAGARE DIGITAL SIGNAGE 
Frölunda HC levererar ett komplett informationssystem 
(DIGITAL SIGNAGE) bestående av:

KICKOFFPAKET 40–200 DELTAGARE. HALVDAG MED FRÖLUNDA

• Keynote
• Breakoutpass
• Minimässa

• Mat/Dryck
• Matchbiljetter

• Samsung 55"-skärm
• Mediaspelare

•  Grafiskt startpaket 
 inkl. utbildning 

PRIS: 1 700 kr/mån  
(12 mån Installationskostnad tillkommer).

• VIP Hockey 
Game

• Ledarskap

• Konferens
• Mat/Dryck
• Matchbiljetter

• Träna som en 
hockeyspelare

• Konferens

• Mat/Dryck
• Teambuilding

ÖVRIGT.TILLÄGGSERBJUDANDE.

ÖVRIGT.HÄLSO PROGRAM

VIP-TRAINING.

Frölunda Academy har ambitionen att utbilda så många 
A-lagsspelare som möjligt. Med Rookie-femman väljer vi 
ut fem lovande spelare som har ena foten i A-laget och 
har som mål att gå vidare till NHL. Vi lanserar ny Rookie-
femma varje år i januari. 

Frölunda HC VIP-Training passar för alla; tjejer och 
killar, vältränad eller otränad. Du anpassar dig efter 
din egen förmåga. Vi har ett av Göteborgs bästa 
gym och Göteborgs största park att träna i. Våra 
professionella tränare tar hand om dig och ger dig råd 
runt träning utifrån dina egna målsättningar.

Exempel;
Fem partners har vardera en andel i Rookie-femman 2018 och en 
spelare går till NHL under perioden 2018 – 2021, då blir kick-back ca 
SEK 75.000 per partner/andel. 
Skulle alla fem spelare gå vidare till NHL under perioden 2018 – 2021 
blir kick-back ca SEK 375.000 per partner/andel -> ”Rookie Jackpot”
Vinner laget SHL Grundserie 2018 utbetalas 10% av investering, 
SEK 30.000 per andel
Vinner laget SM-Guld 2018 utbetalas 10% av investering, SEK 
30.000 per andel
• Investering per spelarandel är SEK 300.000.
• Du exponeras tillsammans med Rookie-femman i mediakuben 

vid ett tillfälle varje match A-laget spelar i SHL perioden 
februari – april och september – december 2018.

• Tydlig presentation och exponering i vår Academybroschyr 
tillsammans med Rookie-femman.

• Under perioden egna events ihop med Rookie-femman/
Frölunda.

• Du finns med som stödjande partner på vår hemsida.
• VIP hantering från Frölunda enligt dina önskemål.

DET HÄR INGÅR 
Som andelsägare i ”Rookie-femman” får du:  
– Om spelare från Rookie-femman går vidare till NHL, inom 
perioden 2018 – 2021, erhåller du 1/5 del av 15% av den NHL 
ersättning Frölunda får.  

Träna och må bra i Frölunda HC:s regi. Du anländer till Frölunda 
Campus på morgonen. Dina träningskläder och din handduk väntar 
på dig nytvättade i omklädningsrummet.

TRÄNING.
På måndagar och fredagar är det styrketräning på gymmet. Under 
Pär Edlunds ledning genomgår du välanpassade övningar så att 
du känner dig stark inför en ny dag. Efter träningspasset väntar 
duschen. Träningskläderna lägger du i tvättkorgen. Vi avslutar 
tillsammans med en god frukost. Övriga dagar (tisdag–torsdag) har 
du möjlighet att löpträna i grupp eller köra ytterligare styrketräning.

TRÄNINGSKLÄDER.
Träningskläder och handduk ingår och ligger nytvättade varje 
gång i omklädnings-rummet när du kommer. Ta bara med dina 
träningsskor.

FRUKOST. 
Efter varje träning serveras gemensam frukost på Campus.

PERSONLIG TRÄNARE.
Tillgång till personlig tränare under träningsperioden samt 
utformning av träningsprogram.

REHAB.
Tillgång till specialister hos IFK-kliniken rehab och Frölunda-
ortopeden i Campus. Dessa besök debiteras separat enligt 
klubbavtal. Frölundaortopeden erbjuder även individanpassad 
hälsoundersökning.

GÖTEBORGSGIROT.
Kostnadsfritt deltagande i Göteborgs girot för en person.

TRÄNINGSPERIOD.
September till Juni.

PRIS: 
VIP Training Bas;  
Träning Måndag och Fredag 1 200 kr/mån (10 mån)

VIP Training Total;  
Träning Måndag till Fredag 1 900 kr/mån (10 mån)

ROOKIEFEMMAN.
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Robert Jonsson 
robert.jonsson@frolundaindians.com 
Mob: +46(0)763-92 28 11

Stefan Larsson 
stefan.larsson@frolundaindians.com 
Mob: +46(0)709-90 64 24

Malin Carlander
malin.carlander@frolundaindians.com
Tel: +46(0)708-28 40 37

Niklas Moberg
niklas.moberg@frolundaindians.com
Mob: +46(0)708-18 46 61

Jonas Esbjörs 
jonas.esbjors@frolundaindians.com 
Mob: +46(0)734-44 22 22

Frölunda Hockey Club
Frölunda Campus, Box 12127  
402 42 Göteborg
Tel: +46(0)31-708 16 80
Fax: +46(0)31-18 97 06
www.frolundaindians.com

VI SOM ALDRIG GER OSS.


